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AVANÇAR NA LUTA DOS TRABALHADORES ECETISTAS
ATUAÇÃO DA UNIDADE CLASSISTA NO XIII CONTECT

A Unidade Classista/Fração Correios participou
de forma ativa do 13º Congresso Nacional dos Trabalhadores dos Correios (CONTECT) roganizando pela
FENTECT, que aconteceu em Brasília, nos dias 31 de
maio e 01 e 02 de junho, no Hotel Laguna. Participou
ativamente do Congresso da categoria, sendo a grande
novidade dentro do movimento de luta dos trabalhadores dos Correios e se afirmando como corrente política.
O processo de organização dos ecetistas na
Unidade Classista (UC) vem avançando, mesmo com
os golpes de outras forças que já demonstram estarem
preocupadas com os avanços da UC no movimento de
Correios. A exemplo da Articulação/PT, que junto com o
PSTU atuaram contra o nosso recurso de anulação da
delegação do Maranhão. Episódio que revelou logo no
inicio do congresso o caráter conciliatório dessas forças.
A situação ocorrida no plenário do CONTECT
foi a oficialização da fraude, já que a assembleia para
retirada dos delegados de forma lícita no Estado do
Maranhão, que aconteceu no dia 09 de abril no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do
Maranhão (Sindsep/MA). José Rodrigues, coordenador
nacional da UC e diretor Norte/Nordeste da FENTECT,
estava coordenando os trabalhos com os ecetistas de
várias cidades do Maranhão (Caxias, Parnarama, Brejo
de Areia, São Matheus e Timon) e deu inicio a assembleia após a segunda chamada às 19h.
O representante da Unidade, Resistência e Luta
- URL (Articulação PT - antiga diretoria do Sintect-MA),
conhecido como Jonnhy e alguns trabalhadores se re-

cusou a participar. José Rodrigues deu continuidade
ao processo e os trabalhadores elegeram os 5 delegados para representar o Maranhão pela UC. Após as
20h20 os outros membros da URL entraram no auditório tentando tumultuar e não aceitaram o resultado.
Oportunisticamente, como a Articulação/PT
está na Secretaria Geral, escreveu os delegados e
emitiu passagens da delegação ilegal e negou a passagem para os legitimos representantes retirados na
assembleia dos trabalhadores no Maranhão. O recurso apresentado pela UC no CONTECT exigia a
anulação da delegação golpista. O que impressionou
a grande parte dos participantes foi à conivência do
PSTU/CONLUTAS que ajudou a entregar de forma
vergonhosa os 5 delegados para a Articulação/PT aumentar a sua bancada.
Porém, essa derrota no plenário, com a perda
de 5 delegados da Unidade Classista não abalou a
nossa atuação. Nossa delegação formada por 22 militantes(17 delegados, observadores e convidados) foi
bastante representativa com delegados de diversos
Estados do Brasil como; Piauí, Roraima, Rondônia,
Amazonas, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte.
O CONTECT teve a participação de uma delegação internacional do Canadá, formada por George
Floresco (3º vice-presidente) e Lisa Aguiar (presidenta do Sindicato dos Correios do Condado de Milton/
Canadá) que relataram a luta que travaram contra a
implantação do DDA (Distribuição Domiciliar Alternada) naquele país.
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Também foi apresentado pelo diretor do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos (DIEESE) Max Leno, os dados atuais da crise econômica brasileira, apresentando o aumento do
desemprego (13,7%), o aumento da informalidade no
mundo do trabalho. Leno ainda trouxe dados importantes para a campanha salarial da categoria, como
por exemplo, o aumento de 49,9% na Receita Nominal
de Vendas e 67,4% na Receita Total nos últimos seis
anos da ECT (de 2010 a 2016).
ÍNDICE ECONÔMICO E CAMPANHA SALARIAL
Com os dados apresentados pelo DIEESE, os
trabalhadores discutiram a pauta de reivindicações da
categoria para o próximo Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT 2018/19), apresentando as propostas econômicas para avançar na negociação da categoria. Foi
aprovado no 13º CONTECT pelos trabalhadores:
8% de reajuste salarial
+ R$ 300 linear
Ticket R$ 45,00 facial (valor referente a cada ticket)
Vale cesta R$ 440,00
Demais benefícios 8%

CALENDÁRIO DE LUTAS
• 06/06/2018 - Sistematização e envio da Pauta Nacional
de Reivindicações, aprovada no 13º CONTECT, aos Sindicatos;
• 7, 8 e 9 de junho – Referendo da Pauta Nacional de Reivindicações, aprovada no 13o CONTECT, pelos sindicatos;
• 11/06 - Entrega da Pauta Nacional de Reivindicações à
ECT e instalação do Comando de Negociação;
• 12/06 - Início das negociações;
• 03/07 - Assembleias de aprovação do estado de greve,
com indicativo de greve para o dia 18/07;
• 16/07 - Término das negociações da Campanha Salarial;
• 18/07 - Assembleias de deflagração de greve;
• Paralisação a partir das 22 horas do dia 18/07;
• Demais assembleias intermediárias serão ajustadas
pelo Comando de Negociação.

DIREÇÃO

DA

FENTEC

No último dia do 13º Congresso Nacional dos
Trabalhadores dos Correios (CONTECT), realizado pela
FENTECT, os trabalhadores ecetistas elegeram a sua
nova diretoria, na madrugada do dia 3 de junho. As diversas forças politicas que compõem a FENTECT apresentaram suas propostas para a renovação da diretoria
com a inscrição de 4 chapas para formação da diretoria
da Federação.
As chapas inscritas foram a CHAPA 1 (ATUAÇÃO SINDICAL), formada pela Articulação Sindical, MSB,
MUT, MTC (PT). CHAPA 2 (UNIDADE ECETISTA), com
a CONLUTAS/PSTU, CONLUTAS/PSOL, MRL/PT e SINTECT-AL. CHAPA 3 – (LUTA PELO SOCIALISMO) LPS e a
CHAPA 4 (BLOCO DE OPOSIÇÃO CLASSISTA) composta
pela UNIDADE CLASSISTA, INTERSINDICAL e PCO.
O total de votos válidos foi de 299. A CHAPA 1
obteve 122 votos, a CHAPA 2 ficou com 99, a CHAPA 3
com 35 e a CHAPA 4 com 43 votos, tendo uma ausência
e 3 abstenções. “A nova diretoria eleita no CONTECT
refletiu a pluralidade de forças dentro do movimento de
trabalhadores dos Correios. O Sintect-PI que constroe
a UNIDADE CLASSISTA, acredita que a FENTECT deve
aumentar sua combatividade para enfrentar os desafios
colocados pela atual conjuntura” afirmou Edilson Nete,
presidente do SINTECT-PI, presente na eleição da FENTECT.
SOBRE O INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES
A FENTECT já recebeu da ECT uma carta propondo o início das negociações da campanha salarial
para o dia 19/06. Porém, a categoria aprovou no CONTECT o calendário de lutas, que entregara a Pauta Nacional de Reivindicações no dia 11/06 e propondo início
para o dia 12/06.
A preocupação da FENTEC é evitar que os trabalhadores sejam atingidos pela nova reforma trabalhista. Porque caso as negociações ultrapassem a data de
vigência do ACT, os trabalhadores poderão perder os
benéficios garantidos no Acordo Coletivo. Por conta das
agendas com o periodo de festas juninas e a Copa do
Mundo, entre outros problemas, queremos iniciar as negociações o mais rápido possível.
A FENTECT propõe também um Comando Nacional de Negociação e Mobilização amplo e representativo,
com a participação de todos os Sindicatos e oposições.
Não aceitaremos a proposta da ECT de interferência no
nosso modelo de negociação que atua desde 2012 e foi
mantido no 13º Congresso Nacional dos Trabalhadores
dos Correios.
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